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Juiz de Fora          Julho de 2019 (32) 3215-5071            www.stimjf.com             Sindicato dos Metalúrgicos de JF e Região/

O Sindicato convoca a todas e todos 
para a assembleia geral para aprovação 
da pauta de reivindicações do novo 
acordo coletivo.

Renovar nossa Convenção Coletiva 
é uma de nossas prioridades, já que 
a Reforma Trabalhista aprovada no 
Governo Temer não garante mais 
alguns de nossos direitos conquistados 
após anos de luta. Nossa Convenção 
protege o(a) trabalhador(a), inclusive 
obrigando empresas a fazerem 
rescisões no Sindicato. Esse ponto é 
de extrema importância e você não 
pode abrir mão. 

Melhoria no ticket alimentação 
também é uma das pautas. 

E vamos em busca do aumento real.

Para que todos esses objetivos sejam 
conquistados, é necessário que 
TODA A CATEGORIA se mobilize. O 
Sindicato não consegue nada sozinho. 
Esteja nessa campanha!

Você é a parte mais importante na luta 
pelo seu direito. 

CAMPANHA SALARIAL 2019
R E S I S T I R  PA R A  G A R A N T I R  D I R E I TO S

1 7  D E  J U L H O
SEDE DO STIM
JUIZ DE FORA

18H00

SEDE DO STIM
SANTOS DUMONT

18H00

VOTORANTIM
6H30 E 14H30

GOMES 
METALÚRGICA

11H30

ASSEMBLEIA GERAL
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Os(as) trabalhadores da Eisenmann 
votaram e aprovaram com 74% o novo 
acordo que envolve Banco de Horas, 
Renovação do Acordo Coletivo de 
Trabalho e Escala de Plantonistas para 
Manutenção.

Após negociação, o Sindicato 
conseguiu uma vitória importante. 
Agora o Ticket Alimentação é uma 
realidade e será pago mensalmente 
no valor de R$150,00. 

Já começamos a discutir também 
a PLR na empresa. A forma como 
foi paga ano passado não agradou 
os trabalhadores que tem salários 
menores. Representantes da 
Eisenmann vão se reunir e apresentar 
uma proposta. 

No mês de maio a ArcelorMittal 
fez uma mudança no plano de saúde 
dos(as) trabalhadore(as) já citada 
inclusive no jornal anterior (031). Aos 
funcionários do setor operacional, 
que antes tinham direito ao 
APARTAMENTO, teve uma alteração 
para ENFERMARIA. Para os cargos 
mais elevados não teve essa troca, 
continuando todos com direito a 
APARTAMENTO nas internações. 

A empresa apresentou a mudança 
em reunião, e diretores do Sindicato 

questionaram pois entendem que 
isso é uma alteração contratual 
lesiva, prejudicando exatamente os 
que menos condições têm de bancar 
custos na saúde. O fato provocou um 
descontentamento enorme dos(as) 
trabalhadores(as). 

Nós lembramos que esse tipo de 
mudança, danosa ao trabalhador, já foi 
feita por uma empresa da categoria. 
Entramos com um processo na 
Justiça e foram obrigados a retornar 
com o plano de saúde anterior. 

CONQUISTAS NA 
EISENMANN

ALTERAÇÃO EM PLANO DE SAÚDE NA 
ARCELORMITTAL  É LESIVA 

STIM X EMPRESAS DE ELEVADORES
Thyssenkrupp Elevadores As   Processo N° 2158-2014-035

Os cálculos já estão prontos e a empresa esteve em Juiz de Fora no mês de 
maio para fazer um acordo com o Sindicato. Segundo o procurador da empresa, 
eles enviarão uma proposta com os valores atualizados até o dia 12 de agosto. As 
indenizações para os trabalhadores já chegaram ao valor de 750 mil reais. São 14 
substituídos e o processo está pendente de recurso. Em breve convocaremos os 
trabalhadores para assembleia no Sindicato.

Atlas Schindler   Processo N° 2077-2014-036
O processo se encontra no TST esperando o julgamento dos honorários do perito. 
A periculosidade já está na fase de execução. A empresa tenta fazer um acordo 
e já apresentaram as fichas financeiras dos substituídos. Os cálculos serão feitos 
novamente pelo Sindicato. Por terem muitos trabalhadores fora da região, serão 
observados os pagamentos do imposto sindical do período, ou seja, se o trabalhador, 
mesmo estando no sul de Minas, recolheu o imposto para o Sindicato de Juiz de 
Fora. As indenizações já estão em 3 milhões de reais e são 32 substituídos. Teremos 
outra reunião com o responsável financeiro da empresa em agosto.

Elevadores Barcelos
Processo N° 0011034.96.2016.5.03.0035
O Processo está no TST aguardando o Julgamento do Recurso de Revista. Segundo 
o diretor Elias Santos, em breve terão valores para apresentar aos trabalhadores.

SINDICATO COBRA  PERFIMINAS POR 
MELHORIAS PARA O TRABALHADOR(A)

Em reunião realizada no dia 03 de julho, o Sindicato dos Metalúrgicos Juiz de 
Fora e Região se encontrou com representantes da Perfiminas e pediu melhoria 
no ticket alimentação, novas contratações, pagamento de PLR e insalubridade/
periculosidade.

A empresa já passou para o Sindicato o laudo sobre a insalubridade e estamos 
verificando todos os fatos. 

Os demais pontos serão tratados novamente numa próxima reunião já agen-
dada para o meio de julho, com o Gerente da fábrica,  Sr. Ricardo Foganholi.

Convocamos os trabalhadores da ArcelorMittal a comparecerem ao STIM para buscar 
o cheque referente ao processo de Minutos que antecedem e sucedem. São eles:

Cléber Soares da Silva // Fabiano Antônio Pereira // Idmar Borges Duque 
Leandro Tonure Prado // Wesley Fernandes // Wilson Garcia // Valdeci da Silva Rosa
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NEGOCIAÇÕES E PROCESSOS MERCEDES-BENZ

Ganhamos o processo 648/2011-036 e a lista já está no STIM para que os(as) 
trabalhadores(as) possam conferir. O processo diz respeito a um prêmio 
ofertado pela Mercedes para funcionários da empresa em todo o mundo em 
2011. Na unidade de Juiz de Fora, 47 trabalhadores na época estavam afastados 
por motivo de saúde e não receberam o benefício. O Sindicato cobrou na Justiça 
e os 47 irão receber a premiação com os devidos ajustes. 

Sobre o processo de abono de São Bernardo, conforme informamos já em 
assembleia através da advogada Gilziene Freitas, estamos aguardando o 
processo chegar em Juiz de fora para atualizarmos os valores e execução. 

A PLR foi fechada na 
empresa e será pega em 
duas parcelas: uma no dia 
19 de julho de 2019, e a 
outra no dia 17 de janeiro 
de 2020. O aumento salarial 
acompanhará o índice da 
inflação, que foi de 5,07%, e 
será pago a partir de maio.

O Presidente do STIM, João César, 
compareceu no dia 5 de julho a uma 
reunião com o Governador Zema e en-
tregou a ele novas propostas para que 
a Mercedes não diminua a produção e 
tenha que demitir funcionários. Nossa 
ideia resolveria todo esse problema e 
ainda poderia trazer mais empregos 
à empresa. Basta que a empresa faça 
sua parte e o Estado incentive isso.

SINDICATO ENTREGA PROPOSTA AO GOVERNADOR 
PARA QUE MERCEDES MANTENHA EMPREGOS

!
A REFORMA DA PREVIDÊNCIA PROPOSTA 
PELO GOVERNO  NÃO É BOA PARA VOCÊ

E TEM MAIS...
“A reforma acaba com o remédio gratuito” 
A alteração da redação do Artigo 195 da Constituição por meio da 
Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 06, que trata do orçamento 
da Seguridade Social, vai impactar diretamente a distribuição de 
medicamentos de alto custo pelo SUS determinada pela Justiça. Isso 
aconteceria justamente pelo fato do Judiciário ficar impedido de 
prover ou ampliar um benefício que não tenha fonte de custeio.
Segundo o advogado da Federação das Associações de Aposentados 
do Rio (Faaperj), Guilherme Portanova, as alterações propostas 
engessarão o Podre Judiciário, que não poderá mais atender a 
pedidos de doação de medicamentos em sentenças. “Ao entender 
que o Judiciário estenda direitos não previstos expressamente em 
lei, a PEC 06/2019 acaba com a figura da grande invalidez, que é o 
acréscimo de 25% no benefício de aposentados que necessitam de 
ajuda de terceiros para as tarefas diárias”, explica Portanova.
O advogado João Badari concorda: “Na prática, as ações contra a 
União, estados e municípios que reivindicam medicação do SUS 
seriam fulminadas”. Para ele, essa decisão fere o direito fundamental 
à saúde do cidadão. “Como uma pessoa que não tem dinheiro vai 
sobreviver?”, questiona. 

Fonte: Jornal O Dia (matéria publicada no dia 28 de abril de 2019).
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O evento deste ano foi sucesso 
internacional. Essa Copa já é 
considerada histórica por jornais 
e fãs do esporte no mundo todo. 
No Brasil, pela primeira vez ela foi 
transmitida na maior emissora do 
país e, assim, foi vista por muito 
mais gente. 

No esporte e no futebol as 
mulheres brigam pelos mesmos 
direitos que as metalúrgicas: 
salários iguais. 

Em Juiz de Fora, o Coletivo 
Maria Maria e o DCE da UFJF, com 
o apoio da reitoria da Universidade 
Federal, fizeram um evento para 
que todos pudessem torcer juntos 
e juntas pela seleção. O sucesso foi 
enorme. Em TODOS os jogos do 
Brasil a Praça Cívica ficou lotada. 

TÁ NA MÍDIA 

SAIU NA  

 

 

O futebol feminino é 
resistência. Porque, para 
chegarem onde estão hoje, 
essas mulheres tiveram 
que passar por obstáculos 
enormes. Enfrentar 
preconceitos, julgamentos 
e provar todos os dias que 
elas podem ocupar esse 
lugar, que mulher também 
joga futebol. E esse evento 
abriu caminho não só para 
as jogadoras, mas também 
para árbitras, comentaristas 
mulheres, treinadoras e 
tantas outras que querem 
trabalhar com o futebol.

saiu na

acesse agora mesmo

www.stimjf.com/convenios 
e conheça benefícios exclusivos 

para quem é sindicalizado!

SINDICALIZE-SE

Laiz Perrut
Assessora  do STIM e integrante
do Coletivo Maria Maria

COPA DO MUNDO 
FEMININA DE FUTEBOL


